REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-01/05
URBROJ: 2112-01-20-20-34
Delnice, 22. svibnja 2020.
ZAPISNIK
sa 7. sjednice Koordinacije gradonačelnika i načelnika Gorskog kotara
održane 22. svibnja 2020. godine u velikoj gradskoj vijećnici s početkom u 11 sati
Sjednici prisustvuju: Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica, David Bregovac, načelnik
Općine Fužine, Dragutin Crnković, načelnik Općine Brod Moravice, Josip Brozović, načelnik Općine
Mrkopalj, Mišel Šćuka, načelnik Općine Ravna Gora, Toni Štimac, načelnik Općine Lokve, Damir
Grgurić, načelnik Općine Skrad.
Odsutan: Kristijan Rajšel, gradonačelnik Grada Čabra, Dražen Mufić, gradonačelnik Grada
Vrbovskog.
Sjednici prisustvuju: Krunoslav Jakupčić, Ivana Pečnik Kastner, Tomislav Ecimović,
predstavnici Hrvatskih šuma, Vedran Kružić, Nataša Kozlica, predstavnici Javne ustanove Regionalna
razvojna agencija PGŽ, Edita Stilin, pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Borivoj
Dokmanović, ravnatelj Željezničke tehničke škole Moravice, Slađana Srkoč, ravnateljica Srednje škole
Delnice, Željko Sokol, Miljenko Balen, predstavnici Kluba 138. brigade HV, Sonja Čop, Andrea
Vukelić, predstavnice LAG Gorski Kotar, Petar Mamula, zamjenik župana PGŽ te novinari Radija
Gorski kotar, Radija Rijeke i Novog lista.
Predsjedavajući Koordinacije, Ivica Knežević, otvara sjednicu i predlaže sljedeći dnevni red:
1. Informacija o investicijama i investicijskom održavanju Hrvatskih čuna na području JLS
Gorskog kotara u 2020. godini te uplati šumskog doprinosa, izvjestitelj: Krunoslav
Jakupčić, predsjednik Uprave HŠ sa suradnicima;
2. Prezentacija ponude za izradu zajedničkog Plana razvoja JLS Gorskog kotara za novo
razdoblje, izvjestitelj: Vedran Kružić, ravnatelj Javne ustanove Regionalna razvojna
agencija PGŽ-a;
3. Predstavljanje prijedloga mreže srednjoškolskih programa u Gorskom kotaru, kao i moguće
izmjene te definiranje daljnjih aktivnosti i rokova oko osnivanja programa srednje šumarske
škole u Delnicama, izvjestiteljica: Edita Stilin, pročelnica upravnog odjela za odgoj i
obrazovanje PGŽ-a sa suradnicima;
4. Prezentacija programa i financijskog plana obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene
akcije „Oluja“, izvjestitelj: Željko Sokol, predsjednik Kluba 138. brigade HV sa
suradnicima;
5. Obrazloženje razloga poništenja natječaja koji je provodio LAG Gorski kotar za Mjeru
7.4.1, i informacija o pripremi, s uvjetima i rokovima novog natječaja, izvjestitelj:
predstavnik LAG-a Gorski kotar;
6. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Koordinacije, izvjestitelj: Ivica Knežević;
7. Objedinjavanje web stranica turističkih zajednica (www.gorskikotar.hr) te ujedinjavanje
oglašavanja i promocije na socijalnim mrežama, izvjestitelj: načelnik Općine Lokve, Toni
Štimac;
8. Razno;
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.
Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica, poziva predsjednika Uprave HŠ, gospodina
Jakopčića, da podnese informaciju o financijskom dijelu koji se tiče šumskog doprinosa, ali i
potencijalnih ulaganja na području Gorskog kotara, a vezano za djelatnosti na devastaciji nerazvrstanih
cesta na području Gorskog kotara zbog eksploatacije šumske mase.
Krunoslav Jakopčić informirao je prisutne o aktivnostima Hrvatskih šuma koje su usklađene s
zaključcima Vlade RH i mjerama Stožera CZ u vrijeme zaraze i teškoćama s kojima se susreću za
vrijeme zaraze, a odnose se na plaće, isplate dobavljačima, izmirenje obveze prema državi te
prolongiranje roka plaćanja.
Što se tiče šumskog doprinosa, on je 2017. godine iznosio 5.700.000,00 kn za sve JLS Gorskog
kotara, 2018. godine iznosio je 9.200.000,00 kn, a 4. 8. 2018. godine došlo je do promjene stope
obračuna s 5 na 10 % te je 2019. godine iznosio 15.100.000,00 kn i toliko je isplaćeno. Zadnja rata bila
je u prvom mjesecu ove godine za 4. kvartal, sljedeća rata očekuje se za mjesec dana za prvi kvartal.
Navodi da je zamijetio manje oštećenja na cestama nego prijašnjih godina i misli da nije trebalo toliko
ulagati u popravak odnosno održavanje cesta, no HŠ znaju svoju zakonsku obvezu i one će ju ispuniti.
Moli za malo razumijevanja zbog kašnjenja s ispunjavanjem zakonske obveze. Poduzeće je likvidno,
solventno, ali se ne zna što će se dogoditi u kolovozu ili rujnu pa nisu, primjerice, isplaćivane niti
uskrsnice.
Ivica Knežević navodi da su i aktivnosti JLS Gorskog kotara također bile usmjerene ka pomoći
poduzetništvu, odgodi plaćanja komunalne naknade i svega onoga što je u domeni odlučivanja JLS koje
su također pretrpjele znatne gubitke prihoda. U Gradu Delnicama isto tako nije isplaćena uskrsnica, neće
biti ni božićnica, niti regres, niti nagrada za dobre rezultate. Nadalje, imamo veliki problem sa
švicarskom darovnicom koju treba servisirati kao prethodni uvjet daljnjih radova, a to se radi iz
komunalne naknade, komunalnog i šumskog doprinosa. Vjerujem da nije sporno da će te ispoštovati
svoje obveze, ali isto tako mi smo uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, kao i
svojim sredstvima uredili i rekonstruirali dionicu ceste u dužini od cca 8 km prema Razlogama. Pitanje
je kada ćete asfaltirati dionicu od državne ceste prema Gerovu do Biljevine u dužini od cca 1,2 km?
Ivana Pečnik Kastner navodi da su svi ugovoreni radovi bili u trenutku kada asfaltiranje nije
bilo moguće zbog vremenskih uvjeta. Nadalje, cesta prema Biljevini je sanirana na način da se nasipala
pijeskom, dok je asfaltiranje ceste odgođeno do trenutka kada će se pojaviti povoljni uvjeti za isto.
Tomislav Ecimović osvrnuo se na 2019. godinu kada su u planu bile ceste u Brestovoj Dragi,
Biljevina te Lividraga. Svi projekti su dogovoreni sa „Rijeka cestom“, ali asfaltiranje nije moguće
ukoliko je temperatura ispod 5ºC. Nadalje, navodi kako sanacija ceste u Brestovoj Dragi ih opterećuje
za 1.600.000,00 kn.
Ivica Knežević apelira i moli da se do 1. srpnja 2020. godine svakako sanira cesta od državne
ceste do sela Razloge koja vodi do zaštićenog kulturnog, prirodnog dobra izvora Kupe.
David Bregovac pita koliki su postoci šumskog doprinosa u Gorskom kotaru?
Krunoslav Jakupčić navodi da su JLS Gorskog kotara do sada imale 5% ili 3,5%, a sada svi
imaju 10% šumskog doprinosa.
Mišel Šćuka sugerira Hrvatskim šumama da ogrjevno drvo za stanovnike isporučuju čim prije
kako bi se isti mogao osušiti i spremiti za zimu.
Ivana Pečnik Kastner navodi da je ove sezone korona virus izazvao problem s ogrjevnim drvom,
no za očekivati je da će svo stanovništvo biti namireno do srpnja 2020. godine.
Krunoslav Jakupčić navodi da nitko ne smije ostati bez ogrijeva, da su Hrvatske šume svjesne
toga da Goranima treba isporučiti ogrjev čim ranije. Nakon toga podmirujemo industriju, pa izvoz.
Na upit Tonija Štimca u kojoj fazi je izgradnja šumarije u Lokvama gospodin Jakupčić odgovara
da će se to učiniti najvjerojatnije iduće godine. Nadovezala se gospođa Pečnik Kastner koja navodi da
su sredstva stavljena u Plan investicija.
Ivica Knežević zaključuje točku, zahvaljuje se i nada se da će zajedničke probleme uspješno
riješiti i jednako tako nastaviti još bolju poslovnu suradnju.
Točka 2.
Vedran Kružić upoznao je prisutne s aktivnostima Regionalne razvoje agencije „Prigoda“ kojoj
je cilj pomoći svim javnopravnim tijelima u izradi prijava na natječaje. Nakana agencije je izraditi Plan

razvoja JLS Gorskog kotara. Agencija djeluje u sklopu Ministarstva regionalnog razvoja i njihove su
usluge besplatne.
Ivica Knežević smatra da je dobro imati partnera u nekome tko razmišlja o razvoju PGŽ, pa tako
i regije Gorski kotar.
Petar Mamula navodi da je cilj otvoriti ured u Gorskom kotaru i pomoći JLS da prebrode
probleme s financiranjem određenih dokumenata, razvojnih programa, projektne dokumentacije za
zahvate u infrastrukturi. Zahvaljuje se načelnicima i gradonačelnicima koji podržavaju ovaj prijedlog te
se nada da će i čelnici JLS koje ne prisustvuju današnjem sastanku isto tako prihvatiti prijedlog.
Nakon diskusije Koordinacija je jednoglasno donijela sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Koordinacija načelnika i gradonačelnika Gorskog kotara suglasna je i podržava inicijativu i
prijedlog da temeljni razvojni dokument JLS Gorskog kotara za sljedeće razvojno razdoblje,
kao bitnog teritorijalnog ali i razvojnog segmenta Primorsko-goranske županije, povjeri
Regionalnoj razvojnoj agenciji Primorsko-goranske županije Prigoda.
2. Gradonačelnici i načelnici JLS Gorskog kotara su suglasni s navedenim u točci 1. ovog
zaključak uz uvjet da sredstva za izradu takvog dokumenta osigura država preko nadležnog
ministarstva budući njihovi sadašnji fiskalni kapaciteti ne omogućavaju financiranje takvog
dokumenta
3. Zaključak dostaviti županiji PGŽ i Regionalnoj razvojnoj agenciji Primorsko-goranske
županije Prigoda.
Točka 4.
Predstavnici Kluba 138. brigade HV, Miljenko Balen i Željko Sokol upoznali su nazočne s
planom i aktivnostima povodom obilježavanja Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja te obljetnice vojno redarstvene operacije „Oluja“. Prema prijedlogu financiranja gradovi i
općine Gorskog kotara ukupno bi trebali izdvojiti 48.050,00 kuna.
Načelnici i gradonačelnici JLS Gorskog kotara jednoglasno su prihvati prijedlog financiranja
navedenih aktivnosti.
Točka 3.
Edita Stilin je kroz prezentaciju upoznala načelnike i gradonačelnike Gorskog kotara o
problematici škola u Gorskom kotaru te o postupcima osnivanja novog programa u Srednjoj školi
Delnice.
U raspravi su sudjelovali svi načelnici i gradonačelnici te su jednoglasno donijeli
ZAKLJUČAK
1. da će se programi Šumarskog tehničara i drvo tehničara odvijati u Srednjoj školi Delnice,
2. da će ravnateljica Slađana Srkoč provesti anketu u školama na području Gorskog kotara kako
bi se dobila informacija o zainteresiranosti djece za pohađanje tih programa.
3. Nastavno na navedeno ravnateljica je upućena prema Hrvatskim šumama, a ako je potrebno
priključiti će se i načelnik Općine Skrad, gospodine Grgurić, kako bi dobila informaciju koliko
radnika u narednih 5 godina odlazi u mirovinu, te
4. da se definiraju prostorno-tehnički te kadrovski uvjeti za otvaranje takvog programa, a kao
prethodni uvjet za ishođenje suglasnosti županije i konačnog odobrenja ministarstva, vodeći
računa o rokovima prijave kako bi se željeni program ostvario u školskoj godini 2021./2022. .
Točka 5.
Članovi Koordinacije primili su na znanje informaciju LAG-a o razlozima poništenja natječaja
te da je u trenutku poništenja došlo do promjene strategije. U novom natječaju sva dokumentacija ostaje
ista, jedino treba ponoviti odluku gradskih i općinskih vijeća. Sredstva su povećana na 50.000,00 eura
po projektu.

Točka 6.
Jednoglasno je verificiran zapisnik sa 6. sjednice Koordinacije.
Točka 7.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog načelnika Općina Lokve o objedinjavanju web stranica
turističkih zajednica te ujedinjavanje oglašavanja promocije na socijalnim mrežama.
Ivica Knežević navodi da je obavio razgovor s gradonačelnikom Grada Vrbovskog koji je
suglasan i pridružuje se aktivnostima oko zajedničke turističke zajednice, ali pod uvjetom da se prvo
obavi udruživanje u turističku zajednicu Gorskog kotara te da će Grad Vrbovsko sudjelovati u
financiranju zajedničkih marketinških aktivnosti i platformi.
Točka 8.
Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti sugestija.
Dovršeno u 13,23 sati.
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Ivica Knežević, dipl. iur.

